


Vecka 12 med Örnarna  


Förra veckan med Örnarna

Vi uppmäsrksammade Pi-dagen i förväg då den infaller på helgen. Vi mätte och upptäckte att 
vi hamnade lite över tre när vi delade omkretsen med diametern. Det ritades cirklar med 
hjälp av passare, det mättes med hjälp av godissnören och det räknades med hjälp av 
miniräknare:) Det jag vill att de tar med sig är att Pi har med cirklar att göra, att Pi är lite 
större än 3 (3.14) samt begreppen diameter och omkrets. 

Matematiken bjuder nu på decimaltal, det är svårt men Örnarna är riktigt skickliga!! 

Birger Jarl, Stockholmsblodbad, Kristian II (eller Kristian Tyrann) och Gustav Vasas flykt har 
vi övat på att minnas. Bäst minns de om de berättar om detta hemma. Jag uppfattar att 
många Örnar gör det och det gör mig så glad! Vi memorerar inte årtal utan skeendet och när 
i tiden (t ex 1500-tal). Till vår hjälp har vi varsin historiebok och NE.se, kika gärna där! 

Vi pratar reklam och har även kikat på en del reklam - minns ni Iprenmannen? eller Börje 
som vinner på Lotto? Vi funderar över hur reklam byggs upp och hur det är tänkt att 
påverka oss. Arbetet fortsätter denna vecka.


Stafettkarnevalen

Ni har fått information om den inställda stafettkarnevalen, det går även att läsa på Örnarnas 
hemsida. Det är ändå bra att vi får åka nästa år och då till den stora arenan:) 


Hej från idrotten!

Eftersom vi fortfarande inte har tillgång till omklädningsrum fortsätter vi med aktiviteter 
som inte kräver ombyte och dusch när vi är på skolan. När vi är på IP byter vi om och 
duschar.    Hälsningar Linda


Påsklov vecka 16 

Vecka 16 är det påsklov, eftis och förskolan har öppet 14-17 april. Anmäl om ni är i behov av 
omsorg, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Anmäl er till eftis här:  https://
forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9. Sista anmälningsdagen är 30 mars.


Hälsning från Nina

Hälsning från rektor med anledning av Coronaviruset 
Convid-19 

Information från folkhälsomyndigheten angående 
Coronaviruset Convid-19


Fira gärna Pi-dagen 14/3 med 
PIzza och PIggelin:)  

/Sara  

Viktiga datum: 

6/4 föräldraråd, v 16 påskolv

the Middle ages 
like 

seriously 
character 

forest 
fights 
place 

weapons 
begin 

interested 

http://NE.se
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Coronaviruset-4-mars-2020.pdf
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Coronaviruset-4-mars-2020.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf


Örnar vecka 12 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Förbere-
delse 

inför att vi 
träffar våra 
fadderbarn 

första gången 

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 

IP inne

redskap


promenad 
tillbaka till 

skolan

Engelska 

Adjectives

Svenska 

diktamen, 

argumenterande 

text forts

(TLS 20-21, 
skriv i google 
classroom)

9.15 
10.00

Fadder-
träff 

vi möter våra 
fadderbarn i 
Hemulerna

Idrott 
ute


lek i 
Hjorthagen

Matematik 

storleks-
jämförelse av 

decimaltal

(s 14-15)

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

Historia 

Gustav Vasa

(NE.se:


6.3 och 6.4)

Matematik 

problemlösning

(google classroom)

Matematik 

Tiondelar, 
hundradelar 

och tusendelar

(filmer google 

classroom, 

s 10-11)

Svenska 

argumente-
rande text

(TLS 20-21, 

skriv i google 
classroom)


Lilla Aktuellt 

(SVTplay)

Idrott 
inne


mästarnas 
mästareSvenska 

sj-ljudet

(google classroom)

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Buddhism 

buddhismens 
högtider


(s 126-129)

Historia 

reformation, 
Martin Luther


(s 22-27, 

NE.se: 6.3)

Svenska 
vi läser och 
diskuterar 
Svart Bälte


(google 
classroom)

Matematik 

Tiondelar, 
hundradelar 

och tusendelar 
(s 10-11)

Göra 
klart 

Vi gör klart 
saker från 
veckan.


13.25

13.30 
14.15

Engelska 

Shadowslicer + 
My fruit

Svenska 

reklam

(TLS 24-25)

ombyte & 
promenad

Bild 

enpunkts-
perspektiv


tillfälle 3 av 4

13.45  
Musik 

med Maarit

14.30

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

http://NE.se


Matematik:

tränaruta s 9

Svenska:

Svart bälte, läs 

kapitel 23

Engelska: s 46-7 
samt glosor (se 
veckobrevet)

Svenska:

sj-ljudet (17/3 

google classroom) 
orden i uppgift 3


